ÅRSMELDING 2016 BØNES IL – HOVEDLAGET

VIRKSOMHETENS ART OG STED
Bønes Idrettslag er tilknyttet Norges Idrettsforbund. Laget består av flere undergrupper;
Håndball, Fotball, Idrettsskole og Hovedlaget Laget har til formål å skape identitet og
tilhørighet til Bønes som område gjennom idrettslige og sosiale aktiviteter. Laget eier et
klubbhus i Fjellsdalen.
HOVEDSTYRET 2016
Hovedstyret har i 2016 vært sammensatt av 5 representanter fra lagets tre særlag.
Fordelingen av representanter har vært ihht. idrettslagets siste sportslige strategi dokument;
to fra Fotball, to fra Håndball og en representant fra Idrettsskolen. Idrettsskolen har i år hatt
ledervervet.
Hovedstyret sammensetning i 2016:
Leder:

Christian Kanzler (Idrettsskolen)

Økonomiansvarlig:

Arild Fismen (Håndballgruppen)

Styremedlem:

Lar Petter Osa (Håndballgruppen)

Styremedlem:

Thomas Tennebø (Fotballgruppen)

Styremedlem:

Synnøve Stub (Fotballgruppen)

MEDLEMSTALL I SÆRLAGENE
Fotballgruppen er fortsatt den største gruppen i idrettslaget. Pr. 31.12.16 var det 486
medlemmer. Laget benytter Fjellsdalen kunstgressbane og grusbanene Bønesbanen (en 9-er
bane) og Bønesparken (5-er bane) til trening og kampavvikling.
Håndballlgruppen er den raskest voksende gruppen i idrettslaget. Pr. 31.12.16 var det 415
medlemmer. Laget disponerer tid i Bøneshallen og BønesArena til trening og kampavvikling.
Idrettsskolen hadde per 31.12.16 81 medlemmer. Idrettsskolen har i hovedsak benyttet
Insport Arena og Bønesparken (grus) «5-er» bane.
Det er tilnærmet likestilling mellom kjønnene. Trenermassen ligger på et noe lavere nivå enn
i 2015.

Informasjon/marked
Idrettslaget bruker i stor utstrekning epost, samt nettsidene og Facebook, ved utsendelse av
informasjon til medlemmene.
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Anlegg
Kunstgressbanen i Fjellsdalen, samt grusbanene ved Bønes Skole og på Bønestoppen har fullt
belegg i fotballsesongen.
Det er fullt belegg i Bøneshallen og Bønesarena. Dessverre er tilgjengelig treningstid blitt en
knapphet. Idrettslaget har med jevne mellomrom vært i dialog med Idrettsrådet i et forsøk
på å få økt antallet tildelte treningstimer i Bønesarena fra dagens nivå. Dette har ikke ført
frem.

HOVEDSAKER 2016

Basistilskudd
Bergen Kommune tildelte Bønes IL basistilskudd for 2016. Idrettslaget forplikter seg til videre
satsning på forbyggende arbeid ifht. frafall i idretten, rent og godt idrettsmiljø,
nærmiljøaktivitet og inkludering. Videreføring av basistilskuddet ser med på å sikre og
forbedre de aktivitetstilbud klubben kan tilby. Tilskuddet har, som tidligere blitt fordelt på en
rekke arrangement og aktivitetstilbud utover lønn til aktivitetskoordinator.

Telenor Xtra
Høsten 2013 startet Bønes IL, i samarbeid med Telenor og Norges Fotballforbund opp en
egen idrettsfritidsordning etter skolen. Tilbudet er primært til elever i 5. - 7. klasse og gis tre
dager pr. uke i skoleukene. Er et populært tilbud som har blitt godt forankret i lokalmiljøet.
Morten Haaland har overtatt etter Melchoir Husebø.

Bønesbanen
I samarbeid med Kråkenes IL er det etablert en arbeidsgruppe som jobber aktivt med å få
rustet opp Bønesbanen ved Bønes Skole.

Fredagsgjengen
Morten Haaland er ansatt etter at Melchior Husebø.

Bruk av klubbhuset
I tråd med planene for klubbutvikling har bruken av klubbhuset blitt omdisponert. Interne
aktiviteter for gjennomføring av alt fra ulike sosiale arrangementer til trenerutvikling er blitt
prioritert, noe som gir mere konsistens i tilbudet til medlemmene. Utleievirksomheten har
derved blitt trappet ned.
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Fjellsdalenskole leier deler av klubbhuset på dagtid.

Medlemsregister / kontingentinndrivelse
Det har igjen blitt jobbet unødig mye for å få inndrevet kontingenter. Det er viktig at
lagledere innhenter personalia fra alle de aktive fra sitt ansvarsområde. Manglede
innbetaling og registering er ikke bare et økonomisk tap for idrettslaget, men kan få
konsekvenser for idrettslaget dersom en person som ikke har betalt kontingent likevel
benyttes.

Dugnad
Engasjementet rundt klubbdugnader har vært fallende de siste årene. Derved ble det ikke
arrangert denne typen dugnader i 2016.
Hvert særlag/lag har på eget initiativ og i samråd med styret gjennomført dugnader hvor
hoveddelen av dugnadsinntektene tilfalt særlaget/laget som utførte dugnaden.

Arrangement
Tradisjonen tro arrangerte Bønes IL Aktvitetsdag for barn i alderen 6-12, og Nattcup for
ungdom i alderen 13-18. Begge arrangementene gikk av stabelen helgen 16-18. september
2016, og det var rekordstor oppslutning på begge arrangementene.

Ansettelser
Morten Haaland er ansatt i TelenorXtra. Haaland er ansatt i 50 % som daglig leder av Telenor
Xtra og 50 % som sportslig leder håndballgruppen.
Reidun Seth er ansatt i fotballgruppen som sportslig leder fotball. Seth vil være en sentral i
klubbens videre sportslige satsning.

Økonomi
Resultat før skatt per 31.12.16 ble kr. 280.047.- i 2016 mot kr. 293.562 i 2015.
Hovedinntektskildene i idrettslaget er medlemskontingent, offentlige tilskudd,
sponsorinntekter og loddsalg.
Idrettslaget benytter Revisjonsselskapet Olstad et. Co A/S for hele idrettslaget.

Fortsatt drift
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Styret mener at forutsetningen om fortsatt drift av idrettslaget er til stede ved avleggelsen
av årsregnskapet.

Arbeidsmiljø
Sykefraværet i idrettslaget har vært lavt i 2016. Det har ikke forekommet alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året.
Styret mener arbeidsmiljøet i idrettslaget er tilfredsstillende.

Ansatte og likestilling
Det er p.t. tre ansatte i deltidsstillinger i Bønes IL. Hovedstyret jobber for at det skal bli
likestilling i klubbens ulike styrende organer. Total er det 32% kvinner og 68% menn.

Bergen, den 14. Mars 2017

___________________
Christian Kanzler
Styreleder

___________________

____________________

Synnøve Stub

Arild Fismen

Styremedlem

Styremedlem

___________________
Lars Petter Osa
Styremedlem

____________________
Thomas Tennebø
Styremedlem
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